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Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 24,37-44) 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak 

w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż 

przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: 

jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, 

bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. a to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie 

złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której 

się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

Ewangelia to Dobra Nowina. Dobra, ale nie zawsze łatwa. Dobra, ale wymagająca. U progu nowego roku liturgicznego stajemy przed 

Ewangelią, która nie pozwala pójść na łatwiznę. I stawia konkretne zadanie: bądźcie gotowi. To znaczy: bądźcie święci. Zawsze, każdego 

dnia, od rana do nocy. Walczcie o to. Nie odpuśćcie ani na chwilę, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie

22 maja
wspomnienie 

św. Rity

4 grudnia - wspomnienie św. Barbary

Święta Barbara żyła na przełomie III i IV w. Przyszła na świat w Nikodemii (dzisiejsza Turcja) 
w bogatej rodzinie pogańskiej. Była długo oczekiwaną jedynaczką o niespotykanej urodzie i wielkich 
zdolnościach. Według legendy, ojciec chcąc ją uchronić przed wpływem zepsutej młodzieży, a także 
ustrzec przed chrześcijaństwem, zamknął Barbarę w warownej wieży, gdzie spotykała się tylko 
z wybranymi nauczycielami. Wśród nich był chrześcijanin, dzięki któremu potajemnie przyjęła chrzest 
i postanowiła do śmierci żyć w czystości. Ojciec, pragnąc złamać jej opór, prześladował ją: głodził, 
złorzeczył, bił, torturował. Poniosła śmierć męczeńską około 305 r. z rąk własnego ojca (podobno 
ledwie odłożył miecz, zginął rażony piorunem).

Poza Polską jest darzona wielką czcią także w Czechach i Saksonii. Patronuje górnikom, 
architektom, więźniom, strażnikom, dzwonnikom, kowalom i murarzom.

Znane jest przysłowie: „gdy św. Barbara po wodzie, to Boże Narodzenie po lodzie (i odwrotnie)”.
W ikonografii ukazywana Ją w długiej, pofałdowanej tunice, płaszczu z koroną na głowie, niekiedy 

w czepku, trzymającą kielich z hostią. Czasami u stóp świętej ukazywano jej okrutnego ojca - Dioskura.

Hasło roku kościelnego 2019/2020:
„Eucharystia daje życie” cz. 2

Każda Msza Święta jest niepowtarzalna. Jeśli nie odkrywamy 
tej eucharystycznej chwili i pozwalamy Jezusowi przejść obok 
nas, nie da się już wrócić tego czasu. Trzeba o to bardzo dbać, by 
czystym sercem przyjmować Jezusa. By nie być Judaszem, ale 
Janem. Zbyt łatwo wracamy do grzechów. Zbyt łatwo wchodzimy 
w ciemną noc, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów, jak Judasz. 
Przyjmować Jezusa z sercem brudnym od grzechu, to coś więcej 
niż zuchwałość. Moment Komunii jest po to, by się modlić. 
Byłoby jednak niewłaściwe, gdybyśmy modlili się modlitwą 
faryzeusza – porównując się z innymi, albo modlitwą, w której 
bardziej liczą się nasze kłopoty i problemy niż Jezus. Mniej próśb, 
a więcej miłości do Jezusa! Powiedz Mu, że Go kochasz, że całym 
sercem dziękujesz Mu za to, co dla ciebie uczynił. Nie chciej tylko 
„zjeść” Komunii, chciej przyjąć Jezusa. Taka modlitwa nie 
powinna być litanią smutnych próśb i skarg albo stanem 
odrętwiałego zaniemówienia, ale bukietem czci i podziwu dla 
Tego, który daje życie.

Kiedy trzymam Hostię, myślę o przypowieści o robotnikach, 
którzy otrzymali denara za różny czas pracy (Mt 20,1–16). Za 
pracę duchową w winnicy mojej duszy, za pracę dla innych dusz 
w winnicy Kościoła zawsze jest ta sama nagroda: Komunia czyli 
zjednoczenie z Jezusem. To moja zapłata!

Żaden z wojska anielskiego, nie dostąpił nigdy tego, czego 
człowiek dostępuje, Ciało i Krew gdy przyjmuje, a św. Siostra 
Faustyna w Dzienniczku Duszy zapisała: Gdyby Aniołowie mogli 
zazdrościć ludziom, to by im zazdrościli cierpienia i Komunii 
Świętej. Przyjmując Eucharystię, żyjemy życiem samego Boga. 
Jeśli rezygnujemy z Komunii św.,  to nie znamy Jej wartości.

Ks. Norbert Sarota

Pieśni adwentowe...

ARCHANIOŁ BOŻY GABRYJEL

Archanioł Boży Gabryjel to piękna adwentowa pieśń śpiewana 
w okresie Adwentu i zarazem jedna z najpopularniejszych pieśni 
w Polsce. Pochodzi ze zbioru kolęd wydanych w 1904 r. przez Karola 
Miarkę „Kantyczki. Kolędy i pastorałki w czasie Świąt Bożego 
Narodzenia po domach śpiewane z dodatkiem pieśni przygodnych 
w ciągu roku używanych”. Jej melodia nie jest stała, lecz różni się nieco 
w zależności od wykonawców i regionów. Pieśń ta składa się 
z czterech zwrotek opisujących Zwiastowanie Najświętszej Maryi 
Pannie przez Archanioła Gabriela, który zapewnia, że na Ziemi pojawi 
się Syn Boży, któremu nada imię Jezus. „Gabriel” znaczy tyle, co „mąż 
Boży” albo „wojownik Boży”. W tradycji chrześcijańskiej zwiastuje 
Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego, ukazuje się Zachariaszowi 
zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela. Według niektórych 
autorów to właśnie Gabriel był aniołem stróżem Świętej Rodziny, gdyż 
to on przychodził w snach do Józefa (Mt 1, 20-24; 2, 13; 2, 19-20). Miał 
być też aniołem pocieszenia w Ogrójcu (Łk 22, 43) oraz zwiastunem 
przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Mt 28, 5-6) i przy Jego 
wniebowstąpieniu (Dz 1, 10). W ikonografii św. Gabriel Archanioł

występuje przeważnie jako 
usk rzyd lony  młodz ien iec 
z nimbem, zaś ulubioną sceną, 
w której Go przedstawiano 
w ciągu wieków, jest Zwiasto-
wanie .  Jako  hero ld  Boży 
p r z e k a z u j e  M a r y i  z a p i e -
czętowany list lub zwój. Za 
atrybut służy mu berło, lilia, 
gałązka palmy lub oliwki.



Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, erygowana w 1949 roku.
Adres: 32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II, 2. Tel. +48 12 388 50  08; www.parafiamichalowice.pl
Kancelaria czynna we wtorki i piątki po wieczornej Mszy św. za wyjątkiem świąt i 1. Piątku miesiąca.

Do użytku
wewnętrznego

Kobiety w Biblii...

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
I NIEDZIELA ADWENTU – 01.12.2019

Dziś I Niedziela Adwentu – rozpoczynamy nowy rok liturgiczny
z nowym programem duszpasterskim „ Eucharystia daje życie”.

W najbliższym czasie poświęcone opłatki na stół wigilijny roznosić 
będą przedstawiciele Rady Parafialnej. Złożone przy tej okazji ofiary 
pieniężne zostaną przeznaczone na ogrzewanie i utrzymanie 
kościoła oraz nowe inwestycje.

Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy:  
poniedziałki, wtorki, czwartki i soboty od godz. 17:30 do 18:00; 
w środy podczas nowenny do NMP Królowej Polski o godz. 
20:00; w piątki po Mszy św. o godz. 18:00.

W tym tygodniu pierwszy piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi św. od 
godz. 16:30. 

Odwiedziny chorych z sakramentami św. w sobotę (07.12) od ok. 
godz. 9:00. 

Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca i zmianka tajemnic 
różańcowych w sobotę  (07.12) o godz. 17:00.

Spotkanie Maksistrantów w przyszłą niedzielę (08.12) po Mszy św. 
o godz. 10:30.

Pouczenie przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych w piątek (06.12) 
po Mszy św. o godz. 18:00 w salce na plebanii.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania kl. VIII Szkoły 
Podstawowej będzie w sobotę (07.12) o godz. 16:45 w salce na 
plebanii. 

Poświęcenie medalików i krzyżyków dla dzieci z kl. III 
przygotowujących się do I Komunii św. będzie dziś (niedziela 
01.12) na Mszy św. o godz. 12:00. Po Mszy św. spotkanie 
z rodzicami w kościele.

Roraty przez cały Adwent od poniedziałku do piątku o godz. 18:00, 
a w sobotę o godz. 7:00.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Żona Putyfara

Biblia nie podaje jej imienia. Wiadomo, że była żoną Putyfara, 
wysokiego urzędnika na dworze faraona. Żyła w czasach Józefa 
Egipskiego, którego bracia sprzedali do Egiptu. Józef jako niewolnik 
dostał się do domu Putyfara, a ten traktował go jak syna, docenił jego 
zdolności i uczynił go wkrótce zarządcą swojego domu i majątku. Wtedy 
na Józefa zwróciła uwagę żona Putyfara. Zapałała do niego gwałtowną 
namiętnością. Józef nie mógł uczynić takiej niegodziwości swemu panu, 
stanowczo odrzucił zaloty, czym uraził jej dumę. Ogarnięta nienawiścią 
zapragnęła zemsty. Pewnego dnia, gdy nikogo nie było w domu, złapała 
Józefa za szatę i ponowiła próbę uwiedzenia go. Uciekający Józef 
pozostawił w jej rękach szatę, którą kobieta pokazała swoim sługom
i mężowi. Oskarżony o próbę uwiedzenia, został wtrącony do wiezienia. 
Dzięki swej interpretacji snów, powrócił do łask faraona, a dobre rady 
udzielane władcy, uczyniły z niego zarządcę całego Egiptu. Otrzymał 
też za żonę Asenat, córkę egipskiego kapłana. Biblia nie wspomina już 
o losach żony Putyfara. 

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 02.12.2019 – św. Rafała Chylińskiego, prezbitera 
 18:00 + Za śp. Marię Krynicką (greg. 23) 
Wtorek – 03.12.2019 – św. Franciszka Ksawerego, prezbitera 
 18:00 + Za śp. Marię Krynicką (greg. 24) 
Środa – 04.12.2019 – św. Barbary, dziewicy i męczennicy, 
  św. Jana Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła 
 18:00 + Za dusze w czyśćcu cierpiące 

 20:00 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej dla Barbary Włodarskiej w 60. rocznicę 
urodzin 
O opiekę Matki Bożej nad synem Rafałem Kwiatkowskim 
O potrzebne łaski dla dziecka nienarodzonego i szczęśliwe 
rozwiązanie dla Justyny 
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny 
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące 
+ Za śp. Franciszkę, Stefana, Aleksandra, Stanisława  
 i Wandę Gajewskich 
+ Za śp. Jana Bajorskiego 
+ Za śp. Mariana Nogcia 
+ Za śp. Marię Krynicką (greg. 25) 
+ Za śp. Zofię Kawalec 

Czwartek – 05.12.2019  
 7:00 + Za śp. Marię Krynicką (greg. 26) 

 18:00 
W 18. rocznicę urodzin Łukasza - dziękczynna z prośbą  
o błogosławieństwo Boże na dalsze lata i podczas 
egzaminów maturalnych 

Piątek – 06.12.2019 – św. Mikołaja, biskupa 
 7:00 + Za śp. Marię Krynicką (greg. 27) 
 18:00 + Za śp. Mariana Chwastka w 3. rocznicę śmierci 
Sobota – 07.12.2019 – św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła 
 7:00 + Za śp. Marię Krynicką (greg. 28) 
 18:00 + Za śp. Mariana Wójcika i zmarłych z rodziny Wójcik 
2. Niedziela Adwentu – 08.12.2019 – Uroczystość Niepokalanego 
  Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 
 7:00 + Za śp. Adelę i Ignacego Kupidło oraz Alinę Krawczyk 
 9:00 + Za śp. Marię Robak 

 10:30 

O wszelkie łaski Boże, opiekę Patronki naszej parafii, 
zdrowie i wytrwałość w pracy duszpasterskiej  
dla ks. Proboszcza z racji imienin 
+ Za śp. Marię Krynicką (greg. 29) 

 12:00 
O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla 
członków Rycerstwa Niepokalanej w 22. rocznicę istnienia, 
a dla zmarłych o życie wieczne 

 18:00 + Za śp. Romana i Janusza Szydło 

 

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Tadeusz Warchoł

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Latający święty

Żyjący w XVII wieku Józef z Cupertino (Włochy) uznawany jest za 
patrona lotników i podróżników. 

W 1630 roku podczas jednej z procesji upamiętniających św. 
Franciszka z Asyżu, Józef wzniósł się w powietrze i znalazł ponad 
rozmodlonym tłumem. Gdy powrócił  na ziemię, był tak zawstydzony, 
że uciekł do domu swej matki. 

Trzy lata później, w trakcie mszy z okazji Święta Wniebowzięcia, 
znowu wzbił się w powietrze, co widziało kilka tysięcy ludzi.

Według wielu relacji św. Józef podczas modlitwy doznawał ekstazy. 
Unoszenie się w powietrzu było podobno wynikiem jego ekstatycznych 
przeżyć.

Źródło: www.portalwrc.pl

Krainy biblijne

Cezarea
Cezarea leży na równinie Szaron (wybrzeże Morza Śródziemnego, 
na północ od miasta Hadera). Początki miasta sięgają III wieku przed 
naszą erą. Mieszkający tu wtedy Fenicjanie założyli mały ośrodek 
portowy zwany Wieżą Stratona. Wielki rozwój miasta rozpoczął się 
za panowania Heroda. Nazwano je Cezareą na cześć Oktawiana 
Augusta. Powstały tam: amfiteatr, agora, łaźnie, targowisko i repre-
zentacyjne ulice. Pod nimi biegły kanały. Wodę doprowadzono 
akweduktem ze źródeł na Górze Karmel. Fantastycznie zachowany 
fragment wodociągu stoi na wydmach. W centrum miasta 
znajdowała się świątynia widoczna daleko z morza. Na nabrzeżu 
stała wysoka latarnia morska. Na niewielkim cyplu Herod zbudował 
pałac. W 13 roku p.n.e. Cezarea stała się stolicą Judei 
i oficjalną siedzibą rzymskich gubernatorów (także Poncjusza 
Piłata). Jest znana z działalności świętych Piotra i Pawła. Mieszkało

tu też dwóch wybitnych uczonych chrześci-
jańskich: Orygenes i Euzebiusz. Obecnie 
Cezarea to najlepiej zachowany kompleks ruin 
starożytnych i średniowiecznych. Jest to 
dawna Cezarea Nadmorska, a znana z Pisma 
Świętego jako Cezarea Filipowa, teraz nosi 
nazwę Banias.


